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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(สําหรับผูถือหุนที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุนเทานั้น) 
Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 

เขียนที่ (Written at) …………..…………………… 

   วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ………… 

Date....…… Month…….…………… Year ……… 

(1) ขาพเจา(I/We)………………….…………….….สัญชาติ(nationality)…………………..อายุ(age)……………..... ป.(years)  

อยูบานเลขที่ (residing at) ………….ซอย (Soi) ………...……ถนน (Road)………..….ตําบล/แขวง (Tambol/Khwaeng) ………………

อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) …………………..จังหวัด (Province)…………………รหัสไปรษณีย(Postal Code) ……………………….. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝาก และดูแลหุน

(Custodian)ใหแก…………………………………………………………….………………...... 

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

as a custodian of …………………………………………………………...……………………………………………………...… who is a 

shareholder of  The Rayong Purifier Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม…………………………………..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….…………….….เสียง ดังนี้ 

holding shares at the total amount of………………..….shares and have the right to vote equal to……………..votes as follows:  

หุนสามัญ..........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................................เสียง 

       Ordinary share ………………………….….… shares and have the right to vote equal to ……………………….….……votes  

หุนบุริมสิทธิ.......................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................................................เสียง 

       preference share ……………………………..…shares and have the right to vote equal to………….……………….… votes  
 

(2) ขอมอบฉันทะให  

Hereby appoint  

(1.) ชื่อ (name)…………………………… ………………..……… อายุ (age)……………………….…………………….. … ป (years)  

อยูบานเลขที่ (residing at)………………….…ถนน (Road)…………… ….ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)………………………….. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)………………..….จังหวัด(Province)………………………รหัสไปรษณีย (Postal Code)………...หรือ (or)  
 

(2.) ชื่อ (name)………………………… ……………………..…… อายุ (age)……………………….…………………….. … ป (years)  

อยูบานเลขที่ (residing at)………………….…ถนน (Road)…………… ….ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)………………………….. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)………………..….จังหวัด(Province)………………………รหัสไปรษณีย (Postal Code)………...หรือ (or)  
 

(3.) ชื่อ (name)………………………… ………………………..……… อายุ (age)……………………….……………….. … ป (years)  

อยูบานเลขที่ (residing at)………………….…ถนน (Road)…………… ….ตําบล/แขวง(Tambol/Khwaeng)………………………….. 

อําเภอ/เขต(Amphur/Khet)………………..….จังหวัด(Province)………………………รหัสไปรษณีย (Postal Code)………...หรือ (or)  
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13:30 น. ณ หอง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 204 ถนน

รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting 
of Shareholders for the year 2010 on Tuesday 20th April, 2010 at 13.30 Hrs. at Salon B Room, Swissotel Le Concorde Hotel, 
204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
         Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.  

 มอบฉันทะบางสวน คือ  

 หุนสามัญ………….…...…….หุน 
            และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .................................เสียง 

Grant partial shares of ordinary share ………………..shares  

entitled to voting right ……………………..…..……..votes  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2553 
Agenda No. 1 To consider approving the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2010 0n 5th March, 2010. 
 

   (ก) 
         (a) 

    (ข) 
         (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
  

   เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย      เสียง   งดออกเสียง     เสียง 
        Approve votes Disapprove      votes    Abstain                    votes 
 
 
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552 
Agenda No. 2 To acknowledge the report on the Operation Results for the year 2009 
 

    (ก) 
         (a) 

    (ข) 
         (b) 
 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง   งดออกเสียง     เสียง 

         Approve  votes  Disapprove votes    Abstain                    votes 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทนุของบรษิัทฯ สําหรับรอบปบัญชี  สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
Agenda No. 3 
 

To consider approving the Balance Sheet and the Profit and Loss Statement of the Company for the Financial Year 
ended 31 December 2009 

 
   (ก) 

        (a) 
   (ข) 

        (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

      Approve votes  Disapprove votes   Abstain                  votes 
 
วาระที่ 4 
Agenda No. 4 

พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล                               
 To consider allocating the Net Profit in respect of the operation results for the year 2009 and the dividend payment  

 
   (ก) 

        (a) 
   (ข) 

        (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

       Approve votes  Disapprove votes   Abstain                   votes 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 5 Election of Directors replacing those Retired by Rotation 
 

   (ก) 
       (a) 

   (ข) 
       (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

       Approve votes  Disapprove      votes   Abstain                   votes 

   เลือกกรรมการทั้งชดุ 
    Vote for all the nominated candidated as a whole. 

  
   เห็นดวย  เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

       Approve votes Disapprove      votes    Abstain                votes 

 
 เลือกกรรมการรายบุคคล 

    Vote for an individual nominee. 
 

 5.1 ดร.วิชิต  แยมบุญเรือง 
Dr.Vichit Yamboonruang 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
       Approve votes   Disapprove      votes    Abstain               votes 
 5.2 นายสุทัศน  ขันเจริญสุข 

Mr.Suthud Khancharoensuk 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

      Approve votes   Disapprove      votes    Abstain               votes 
 5.3 นายศุภพงศ  กฤษณกาญจน 

       Mr.Supapong Krishnakan 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง    เสียง 

       Approve  votes   Disapprove      votes    Abstain              votes 
 

 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
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Agenda No. 6 To consider fixing the Directors’ Remuneration 
 

   (ก) 
       (a) 

   (ข) 
       (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

        Approve votes  Disapprove      votes   Abstain                   votes 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

Agenda No. 7 To appoint an Auditor and fix  the remuneration for the year 2010 
 

   (ก) 
        (a) 

   (ข) 
        (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 
        Approve votes  Disapprove      votes   Abstain                   votes 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
Agenda No. 8 Other Issues (if any) 

 
   (ก) 

       (a) 
   (ข) 

       (b) 

 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

 
   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย      เสียง  งดออกเสียง     เสียง 

        Approve votes  Disapprove      votes   Abstain                  votes 
  

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง 

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as 

a shareholder.  
 

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 

หรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider 

or passes resolution in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 

amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his / her consideration.  
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, except for the case that the proxy holders 

do not cast the vote as specified in this proxy form.  

 

ลงชื่อ....................................................................................ผูมอบฉันทะ 

Signature ( ……………………………………………….) Shareholder  

 

ลงชื่อ...................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

Signature ( ………………………………………………..) Proxy  

 

ลงชื่อ...................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

Signature (………………………………………………..) Proxy  

 

ลงชื่อ.................................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

Signature (………………………………………………) Proxy  

 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน           

(Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น  

     Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C  
 

2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidences to be enclosed with the proxy form are :  

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permit to act as a Custodian.  
 

3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก        

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares 

and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  
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4.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

      In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a   

      Whole or for an   individual nominee.  

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ  

     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

     In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder    

may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน)  
The proxy of the shareholder of The Public Company Limited  
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  ในวันอังคารที่ 20 เมษายน  2553  เวลา 13:30 น. ณ หอง Salon B ชั้น 2 โรงแรมสวิส

โฮเต็ล เลอ คองคอรด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 on Tuesday 20th April , 2010 at 1:30 pm. . at Salon B 

Room, Swissotel Le Concorde Hotel, 204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkokor such other date, time and place as 

the meeting may be adjourned. 
 

ระเบียบวาระที่ .................. เรื่อง................................................................................................................................................... 
Agenda Item  : …………….. Subject  : ……………………………………………………………………………………..…………… 
 

   (1) 

        

   (2) 

     

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย   เสียง  งดออก ___________________เสียง 

       Approve  votes     Disapprove  votes      Abstain                 votes 
 

ระเบียบวาระที่ .................. เรื่อง................................................................................................................................................... 
Agenda Item  : …………….. Subject  : …………………………………………………………………………………………..……… 
 

   (1) 

        

   (2) 

     

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง  _______________  เสียง 

       Approve  votes     Disapprove   votes     Abstain                  votes 
 

ระเบียบวาระที่ ............... เรื่อง.................................................................................................................................................. 
Agenda Item : ………….. Subject :……………………………………………………………………….…………………..………… 
 

   (1) 

        

   (2) 

     

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง  _______________  เสียง        

        Approve  votes     Disapprove   votes      Abstain                  votes 
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ระเบียบวาระที่ ............... เรื่อง.................................................................................................................................................... 
Agenda Item : ………….. Subject :……………………………………………………………………….……………………………… 
 

   (1) 

        

   (2) 

     

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง  _______________  เสียง        

        Approve  votes     Disapprove  votes       Abstain                           votes 
 

ระเบียบวาระที่ ............... เรื่อง.................................................................................................................................................... 
Agenda Item : ………….. Subject :……………………………………………………………………….……………………………… 
 

   (1) 

        

   (2) 

     

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to  consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดวย   เสียง    ไมเห็นดวย    เสียง  งดออกเสียง  _______________  เสียง 

       Approve  votes     Disapprove   votes      Abstain                           votes 

 
 
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบ หนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.  
 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผูมอบฉันทะ 
Signature ( …………………………………………) Shareholder  

 
ลงช่ือ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
Signature ( …………………………………..…….) Proxy  

 
ลงช่ือ.......................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
Signature ( ………………………….….…………) Proxy  

 
ลงช่ือ.......................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
Signature ( ………………………….………….…) Proxy  

 


